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D E C Y Z J A 

 
 Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a oraz art. 124 ust. 1, 1a i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 121 z późn. zm.) dalej „ugn” oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096) dalej „kpa” po 

rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

reprezentowanej przez Panią Katarzynę Kryczka 

orzekam 

1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 206, położonej  

w obrębie Blachownia, o powierzchni 0,2500 ha, która nie posiada urządzonej księgi 

wieczystej, a także zbioru dokumentów w celu założenia i przeprowadzenia. gazociągu  

o średnicy DN300 na długości 13,74 m. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jak 

wyżej polega również na uprawnieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. do wstępu na 

nieruchomość w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją, usuwaniem awarii  

i eksploatację przedmiotowego gazociągu. Projekt z przebiegiem gazociągu przedstawiono na 

załączonej mapie, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.  

2. Zezwolić Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości jw. 

3. Zobowiązać Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. do przywrócenia nieruchomości do stanu 

poprzedniego po zrealizowaniu inwestycji. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu 

poprzedniego okaże się niemożliwe, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wpłaci 

odszkodowanie na rzecz obecnego właściciela lub lub jego spadkobierców do depozytu 

sądowego na okres 10. lat. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, 

odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. 
 

U z a s a d n i e n i e 

 Pani Katarzyna Kryczka, działająca w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa  

Sp. z o.o. na podstawie Pełnomocnictwa Dalszego Szczegółowego Nr PSG-W200/P-

3/10/2018/1097 z dnia 02.01.2019 r. zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia w celu 

założenia i przeprowadzenia gazociągu o średnicy DN300 na długości 13,73 m na 

nieruchomości jw., załączając następujące dokumenty: projekt zagospodarowania terenu dla 

przedmiotowej nieruchomości, wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania oraz 

pełnomocnictwo jw. 

Wnioskodawca wskazał, że przeprowadzane prace związane są z inwestycją pn.: 

„Przebudowa / budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego 

w Kędzierzynie-Koźlu ul. Przyjaźni, nad Kanałem Gliwickim”, co wskazuje na cel publiczny 

inwestycji, w rozumieniu art. 6 pkt. 2 ugn., mającej na celu zaspokajanie zapotrzebowania na 

gaz. Przez ww. nieruchomość przebiega istniejący gazociąg, który jest w złym stanie 

technicznym, więc inwestycja jest niezbędna dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania 

systemu przesyłowego. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000518
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000518
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Nieruchomość jw. ma nieuregulowany stan prawny - art. 113 ust. 6 ugn, zatem  zgodnie 

z art. 114 ust. 3 ugn informację o zamiarze wyrażenia zgody na korzystanie  

z nieruchomości, tut. organ podał do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie  

o zasięgu ogólnopolskim w dniu 17.05.2019 r. oraz na swojej stronie internetowej i w sposób 

zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-

Koźlu.  

Ponadto osoby figurującej jako właściciel nieruchomości w operacie ewidencji gruntów  

i budynków oznaczonej jako działka nr 206 – Marii Szyndzielorz brak w bazie ewidencji 

ludności Gminy Kędzierzyn-Koźle.  

Ponieważ w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym 

przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, na podstawie art. 114 ust. 4 ugn wszczęto 

postępowanie w celu wydania decyzji zezwalającej na realizację przedmiotowej inwestycji. 

Zgodnie z art. 128 ust. 4 ugn na Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o ciąży obowiązek 

przywrócenia nieruchomości jw. do stanu poprzedniego lub Jeżeli przywrócenie nieruchomości 

do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe wypłacenia odszkodowania odpowiadającego 

wartości poniesionych szkód na rzecz współwłaścicieli w terminie 14 dni od dnia, w którym 

niniejsza decyzja stała się ostateczna oraz do depozytu sądowego na okres 10. lat. 

W razie niepodjęcia odszkodowania w ww. terminie, depozyt przechodzi na Skarb 

Państwa zgodnie z art. 4 pkt 1ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 

depozytów (Dz.U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537) w związku z art. 133 pkt 2 i art. 118a ust. 3 ugn. 

Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie 

powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. 

Na podstawie art. 124 ust.7 cyt. na wstępie ustawy, niniejsza decyzja ostateczna stanowi 

podstawę wpisu w księdze wieczystej. 

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji. 

Niniejsza decyzja podlega również obwieszczeniu w trybie art. 49 kpa. 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za moim 

pośrednictwem w terminie 14 dni od daty ogłoszenia jej otrzymania/ogłoszenia. 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  

1. Katarzyna Kryczka, Hydroinstalmet Sp. z o.o. ul. Piastowska 9, 47-260 Chałupki 

2. a/a 


